
 

 

 

Hierbij treft u onze praktijkinformatie en werkwijze binnen de Generalistische Basis-GGZ. De praktijk 
is elke donderdag en vrijdag werkzaam in IJsselstein van 09:00-17:00 uur. Praktijkadres: 
Noorwegenlaan 20, 3402 TC IJsselstein. Tel. 030-6014211. 
 

Verwijsbrief 
 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts met 
daarop vermeld een (vermoeden van) diagnose volgens de DSM-5. 
 
De verwijsbrief moet voldoen aan de NHG HA-GGZ envelop 2017 en vermeld moet worden: 
 

1. Verwijzing naar Psychologiepraktijk Desiree Melssen 
2. Specifiek doorverwijzen naar Generalistische Basis GGZ 
3. Vermelding (vermoedelijke) diagnose volgens de DSM-5 
4. AGB-code en beroep + NAW gegevens/handtekening doorverwijzer (huisarts) 
5. Datum opmaak verwijsbrief 
6. NAW gegevens patiënt + BSN  

 
Zonder juiste verwijsbrief (niet ouder dan 9 maanden) kunnen wij nog GEEN zorgtraject voor u 
openen of een afspraak maken.  
 

 

Informatie zorgprestatiemodel 2022 en 2023 

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de GGZ: het zorgprestatiemodel. 

De invoering van dit model brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee ten aanzien van de 

bedrijfsvoering, facturatie en vergoedingen. Onze praktijk is een vrijgevestigde praktijk en niet-

gecontracteerd bij zorgverzekeraars om diverse redenen. 

Kiezen in 2023 voor onze praktijk (niet-gecontracteerd) heeft voor verzekerden met een naturapolis 

gevolgen ten aanzien van het vergoedingspercentage; dit kan variëren tussen 56 % en 80 %. 

Wij adviseren met klem om een restitutiepolis af te sluiten waarin de vrije zorgkeuze is gewaarborgd, 

alsmede doorgaans 100% vergoeding van het WMG-tarief vastgesteld door de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZA tarief). Enkele zorgverzekeraars hebben de vergoeding voor niet-gecontracteerde 

zorg in 2022 al naar beneden bijgesteld van 100 % naar 75 % dus ook hier het advies om dit bij de 

zorgverzekeraar na te vragen! 

 

 

 



 

Facturatie 

Voorheen ontving iedereen aan het einde van het behandeltraject een eindfactuur en waren de 

producten afgebakend op een aantal maximale consulten. Dit gaat veranderen in 2022. 

In 2023 ontvangt iedereen maandelijks van de praktijk een factuur voor de gevolgde consulten 

gebaseerd op 60 minuten. U declareert de factuur bij de zorgverzekeraar en maakt het factuurbedrag 

over aan de praktijk. 

De volgende door de NZA gepubliceerde WMG tarieven worden door de praktijk gehanteerd: 

Code CO0562 Diagnostiek 60 minuten € 173,40 

Code CO0627 Behandeling 60 minuten € 152,50 

Zo gaat het vanaf 2022 

De periode van twee jaar (2022 en 2023) gaat gebruikt worden om data te verzamelen; de 
zorgverzekeraars en de overheid willen op deze manier gaan zien wat de werkelijke bandbreedte is 
bij de verschillende zorgvraagtypen als het gaat om de daadwerkelijke duur, intensiteit en 
hoeveelheid van de geleverde zorg.  

Iedere client gaat een zorgvraagtypering krijgen waar een aantal weken of maanden aan 
behandeling bandbreedte is toegekend. Deze zorgvraag-typering moet de praktijk verplicht 
vermelden op de behandelfacturen samen met de al gebruikelijke GGZ basisprofielen Kort, Middel 
of Intensief. 

Omdat 2022 en 2023 jaren zijn waarin data wordt verzameld kunnen zorgverzekeraars geen 
informatie meer geven over de hoeveelheid aan consulten waar iemand recht op heeft en kan het 
zijn dat u te horen krijgt dat er geen maximum is voor Generalistische Basis-GGZ..  
 
Deze informatie kan misleidend zijn omdat de overheid de Generalistische Basis-GGZ wel degelijk 
heeft afgebakend in de zorgvraagtypering en het basisprofiel! Alle zorgverleners dienen zich te 
houden aan de veldafspraken uit 2021. 
 

Wij hanteren een maximum van 24 consulten per jaar op 1 verwijsbrief. 

 
Uitzondering in geval privacy bezwaren 
 

Standaard wordt uw diagnose en zorgvraagtypering vermeld op de factuur en daarmee met uw 

zorgverzekeraar gedeeld. Wij wijzen u erop dat middels een getekende privacyverklaring deze 

gegevens NIET zullen worden vermeld en gedeeld met derden. 

 

 

 

 

 



 

 

Aanmelding bij Psychologiepraktijk Desiree Melssen 
 

Heeft u alle benodigde informatie over onze werkwijze en percentage vergoeding, dan kunt zich 
aanmelden bij onze praktijk door op werkdagen tijdens kantooruren te bellen naar 030-
6014211(spreek eventueel voicemail in) of via het contactformulier op de website, vermeld daarbij 
altijd uw 06 nummer in tekstveld! 
 

 Stuur GEEN bijlage(n) of vertrouwelijke/persoonlijke informatie naar  
info@psychologiepraktijken.com 

 
Na aanmelding ontvangt u vanuit de beveiligde omgeving van ZORGMAIL van ons bericht met het 
verzoek om uw verwijsbrief en persoonlijke aanvullende informatie toe te sturen. U kunt ons bericht 
openen middels 2-factor authenticatie(SMS); zie handleiding. 
 

Legitimatie  
 

Bij de eerste afspraak zijn wij verplicht uw identiteit vast te stellen en vragen wij u om een geldig 
identiteitsbewijs te overleggen. Zorgpas is niet nodig omdat ons elektronisch patiëntendossier (EPD) 
al controle doet op verzekering, de COV check. 

Aanlevering ROM data 

Vanaf 1 oktober 2016 zijn wij verplicht om bij alle nieuwe cliënten ROM (Routine Outcome 
Monitoring) vragenlijsten af te nemen bij aanvang en einde van elke behandeling binnen het product 
Generalistische Basis-GGZ. 

Bij aanvang van de behandeling ontvangt u per E-mail een uitnodiging voor het invullen van een 
vragenlijst (48 vragen) en aan het eind van het behandeltraject twee vragenlijsten; uw gegevens 
zullen vooralsnog NIET met een derde partij worden gedeeld.  

Klachtenregeling 

Natuurlijk hopen wij dat het nooit zal voorkomen, maar in het geval van een klacht of geschil zouden 
wij graag direct door u persoonlijk geïnformeerd willen worden om gezamenlijk tot een oplossing te 
komen. 

Wij zijn gehouden aan de beroepscode voor Psychologen van het NIP. Voor nadere informatie over 
ondermeer uw rechten als cliënt verwijzen wij u naar:  
 
https://psychologiepraktijken.com/Klachtenfolder.pdf 
 
https://psychologiepraktijken.com/regelgeving/ 
 

mailto:info@psychologiepraktijken.com
https://enovationgroup.com/wp-content/uploads/Viewer-openen-van-een-bericht.mp4


 

 

Algemene voorwaarden GGZ 2017 

Op al onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden GGZ 2017 van toepassing. 

Op onze website https://psychologiepraktijken.com kunt u een link vinden naar deze voorwaarden. 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Desiree Melssen 
GZ-Psycholoog 
 

https://psychologiepraktijken.com/

